
 

 

Spoštovani! 

V času od 21. do 23.10.2016 organiziramo v hotelu »Kompas« na Bledu strokovno srečanje »Dnevi Leona 
Lojka« s ciljem omogočanja stalnega strokovnega razvoja vsem, ki ideje dr. Williama Glasserja 
uporabljajo v svoji profesionalni praksi povsod po Evropi ter tudi tistim, ki se zanimajo za naš 
psihoterapevtski pristop. Srečanje, ki bo odslej tradicionalno,  organiziramo v spomin Leonu Lojku, 
slovenskemu psihologu in psihoterapevtu, človeku, ki je zaslužen, da je realitetna terapija v Evropi 
priznana kot enakovreden psihoterapevtski pristop, prvemu predsedniku Evropskega združenja za 
realitetno terapijo in utemeljitelju Evropskega inštituta za realitetno terapijo, enemu od soustanoviteljev 
Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, našemu učitelju in prijatelju. 

Srečanje je 21.10.2016 odprto za vso strokovno javnost. Naš gost bo ameriški psiholog, znanstvenik, 
raziskovalec, univerzitetni profesor dr. Richard S. Marken, avtor več knjig, posvečenih razumevanju 
človekovega vedenja in človeka kot kontrolnega sistema. Znan nam je kot eden najbližjih sodelavcev 
Williama T.Powersa, avtorja Zaznavne kontrolne teorije, ki jo  uvrščamo v znanstvene osnove realitetne 
terapije. Dr. Marken nam bo ponudil zanimivo teoretično predstavitev in nam omogočil, da »iz prve 
roke« dobimo odgovore na mnoga za nas pomembna teoretična vprašanja. 

V nadaljevanju srečanje nudi  Demonstracijo realitetne terapije : individualno delo s klientom , skupinska 

terapija, delo s parom, skupino za samopomoč v slovenskem in hrvaškem jeziku, kar pripravljajo člani 

učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo. Predstavitve so izredna priložnost tudi za 

študente drugih psihoterapevtskih pristopov, da spoznajo realitetno terapijo. 

Konec dneva bomo predstavili tudi slovensko in hrvaško izdajo knjige »Controling people« Richarda 

Markena in slovensko izdajo knjige Williama Powersa »Making sense of behavior«, ki jih bo možno tudi 

kupiti.  

Kotizacija znaša 50 EUR in vključuje DDV.   

Pripenjamo tudi prijavnico, ki jo izpolnjeno pošljite na naš elektronski naslov irt@siol.net , po faxu na 
številko 04 23 68 564  ali po navadni pošti na naš naslov EIRT Koroška cesta 21, 4000 Kranj. 

Opozarjamo vas, da je število mest omejeno. 

Veselimo se vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo. 

 

Mirjana Palčič Bubnič, direktorica EIRT 
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